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Controle pelo exemplo

Presidente, quais são os principais desafios de
se dirigir um órgão como oTribunal de Contas?

Umdos principais desafios está na necessidade de ser
modelo administrativo para outros gestores. Penso que os
gestores do Tribunal de Contas têm um especial dever de
probidade, que é o de ser a referência pública de integri-
dade administrativa. Em outras palavras, como gestor qua-
lificado do patrimônio público, uma vez que atuamos
também como controladores de outros gestores públicos,
precisamos dar o exemplo, para que, pela prática adminis-
trativa reiterada e escorreita, e não pela força de normas
impostas aos jurisdicionados, possamos ser seguidos pelos
demais administradores públicos e, nesse sentido, cobra-
dos pela sociedade. Há uma natural expectativa do cida-
dão – e, de forma especial, dos próprios gestores – de que
no âmbito do Tribunal de Contas tudo esteja conforme a
legalidade no exercício da função administrativa. Espera-
se de quem controla a Administração Pública que não co-
meta nenhum tipo de desvio ou erro de procedimento, de
tal sorte que, seja quanto ao planejamento de suas ações,
seja quanto à execução dos processos de trabalho em
busca dos resultados pretendidos, haja absoluta conver-
gência à legalidade. Não existe mais espaço na atual so-
ciedade – e penso que nunca deveria ter havido,
porquanto descabido – para o velho dito popular “faço o
que digo, mas não faça o que faço”. Enfim, ser a referência
oumodelo da praxe administrativa sempre foi – e, nomeu
entender, continuará sendo – o grande desafio do gestor
do Tribunal de Contas.

Na sua posse como presidente, o senhor disse que
iria priorizar três pilares básicos: fiscalização da
qualidade da Educação, Controle das Receitas
Públicas e Transparência. Vamos começar pela
Educação, talvez o mais sensível deles.
Os objetivos foram atingidos?

Há pessoas que olham omundo pelo que falta a reali-
zar; outras, pelo que foi realizado. As ações do ‘Pprograma
Na Ponta do Lápis’ contribuíram para construção de um
controle externo da educação preventivo e concomitante
e, sobretudo, indutor do processo de otimização da quali-
dade educacional oferecida à população. A função educa-
ção deixou de ser figurante, nessa gestão, e assumiu o

protagonismo que lhe é devido. Podemos destacar algu-
mas ações nas três vertentes trabalhadas: formação, fisca-
lização e gestão. Na vertente formação, o Tribunal reuniu,
em quatorze Encontros Técnicos realizados no interior do
Estado, 4.713 secretários, diretores, educadores, técnicos.
Em setembro de 2018, reunimo-nos com 232 conselheiros
de Educação, estimulando a consolidação da gestão de-
mocrática da educação. O Projeto Conhecer foi ampliado e
chegou a 3.338 alunos. Pormeio do aplicativo Na Ponta do
Lápis, alunos e professores foram sensibilizados sobre sua
importância para o fortalecimento do controle social. Al-
cançamos destaque nacional, em abril de 2018, quando
promovemos o I Simpósio Nacional de Educação (SINED)
commais de quinhentos participantes emumprofícuo de-
bate. Na vertente fiscalização, foram desenvolvidos levan-
tamentos, auditorias operacionais e de conformidade em
mais de 60% dosmunicípios, em temas como: valorização
do magistério, merenda, transporte, caixas escolares, in-
fraestrutura e qualidade da educação. A atuação pedagó-
gica e preventiva foi capaz de alcançar seus objetivos. O
levantamento de infraestrutura apontou situações graves
e em dezembro de 2018, a Secretaria de Estado de Educa-
ção relatou medidas adotadas para correção das falhas
apontadas peloTribunal. Mudamos, assim, o foco de nossa
atuação fiscalizadora, passando do controle referente à
aplicação dos recursos mínimos, para o controle qualita-
tivo, cujo objetivo final seria a análise da efetiva qualidade
dos serviços públicos e, consequentemente, da própria po-
lítica pública educacional. Na vertente gestão, o aplicativo
Na Ponta do Lápis foi lançado e vem ganhando o interesse
e a participação da sociedade. A ferramenta, inspirada na
experiência do TCMRJ, foi desenvolvida para favorecer a
comunicação direta entre comunidade e gestores da edu-
cação, identificando problemas e orientando a aplicação
de recursos. A última manifestação da importância da fer-
ramenta foi dada pela atual Ssecretária de Educação de
Minas Gerais. O aplicativo serviu de inspiração para outros
tribunais. Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Paraná, dentre
outros já manifestaram interesse por seu compartilha-
mento. O TCEBA e o TCMBA lançaram o Na Ponta do Lápis
Bahia, alémdisso, oTCMPA lançou o aplicativomobile“TCM
nas Escolas”. Por fim, cabe destacar a nossa efetiva partici-
pação no desenvolvimento da ferramenta ‘TC Educa’ em

Em fevereiro deste ano o conselheiro Cláudio
Terrão deixa a Presidência do Tribunal de Contas.
Mais que Além do controle externo das contas pú-
blicas, função original do TCEMG determinada pela
Constituição mineira de 1989, sua gestão assumiu
outras frentes de trabalho. Neste biênio (2017-2018),
o Tribunal se concentrou também em ações para a
melhoria das políticas públicas voltadas à educação
com o programa Na Ponta do Lápis, o TC Educa, e as
auditorias nas escolas, entre outras. Promoveu a sim-
plificação de acesso ao Portal da Transparência do
Tribunal, além de entregar ferramentas de controle
social como o CAPMG, o Banco de Preços e os Dados
Abertos. Por fim, diante da crise financeira e fiscal
enfrentada pelo Estado de Minas Gerais e por seus
municípios, que salientou o elevado grau de depen-
dência econômica destes no pacto federativo
brasileiro, oTCEMG empreendeu ações para o incre-
mento das receitas próprias das cidadesmineiras. Na
entrevista que se segue, o presidente CláudioTerrão
fala sobre os principais desafios que enfrentou à
frente da Corte de Contas.

ENTREVISTA

por Alda Clara de Aquino

�
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parceria comoTCERS eTCEMS e o apoio técnico do Comitê
de Educação do IRB/Atricon. Essa ferramenta permite o
acompanhamento do Plano Nacional de Educação com
emissão automática de alertas aos municípios. Enfim, sa-
bemos que ainda há muito o que se fazer; penso, entre-
tanto, que os objetivos foram plenamente atingidos.

Quais foram os resultados obtidos no que
se refere ao Controle das Receitas Públicas?

A grave crise financeira e fiscal enfrentada pelo Estado
deMinas Gerais e por seus municípios, que descortinou o
elevado grau de dependência econômica dos municípios
no pacto federativo brasileiro, exigiu doTribunal mudança
em seu foco de atuação. Com isso, as ações de fiscaliza-
ção, que antes eram concentradas no controle dos gastos,
tiveram que se voltar, também, para as receitas públicas.

Optamos, no entanto, por realizar um trabalho com
ações de caráter preventivo, pedagógico e, sobretudo, in-
dutor da política fiscal. Focamos na lógica da colabora-
ção, apresentando ao gestor um diagnóstico com as
fragilidades apuradas, a fim de que ele venha a imple-
mentar as medidas de ajustes ou correções necessárias.
Essa iniciativa contemplou o mapeamento da arrecada-
ção das receitas pelos municípios mineiros, que permitiu
constatar que apenas 18% de sua receita total decorrem
da instituição e cobrança de tributos municipais, além da
elevada disfunção no planejamento das receitas, com dis-
paridade significativa entre a arrecadação prevista e a
efetivamente realizada. Omapeamento permitiu, ainda, a
disponibilização de questionário online por meio do qual
foram levantadas informações a respeito da realidade
municipal quanto a cinco dimensões: legislação tributá-
ria, recursos humanos, estrutura física e tecnológica, pro-
cedimentos de fiscalização e cobrança judicial de créditos
tributários. Nesse contexto, foram realizadas auditorias
objetivando identificar as principais fragilidades existen-
tes no sistema arrecadatório e propor medidas com vistas
ao incremento da arrecadação própria, além de fomentar
a utilização do Termo de Ajustamento de Gestão – TAG,
instrumento de controle consensual voltado para a regu-
larização de atos e procedimentos pelos jurisdicionados

da Corte de Contas. Mais recentemente, será lançado o
Portal Receitas, plataforma virtual que abriga as ações do
projeto que tenham interface com atores externos, seja
mediante a divulgação de informações relevantes ao
exercício do controle social, seja para a realização de
ações de capacitação nessa temática ou, ainda, para emis-
são de comunicados específicos e controle sobre as me-
didas corretivas adotadas pelos jurisdicionados.

Além da publicidade dos atos do TCE, sua gestão
trabalhou também com a transparência de
entidades e órgãos fiscalizados.
Quais foram os avanços na área?

O aprimoramento da transparência é indispensável
para fortalecer o controle social, proporcionando um am-
biente íntegro, baseado na confiabilidade e disponibili-
dade das informações necessárias à tomada de decisões.
Dessa forma, além da reformulação do Portal da Transpa-
rência do próprio Tribunal e da edição da Portaria nº
01/PRES./2018, – que determinou a publicação no Diário
Oficial de Contas – (DOC) dos atos decisórios do Presidente
doTCEMG, relativos a deferimentos ou indeferimentos, que
impliquem a realização de despesa pública e a ampliação
ou restrição de direitos de autoridades e servidores, –
foram adotadas diversas medidas objetivando ampliar a
transparência das informações de seus jurisdicionados. A
reformulação do“Fiscalizando com oTCE”, por exemplo, o
qual apresenta, em tempo real, as informações encami-
nhadas pelos municípios mineiros ao Tribunal por meio
de seus sistemas informatizados, objetivou tornar mais
acessíveis, por meio da utilização de linguagem simples e
da diminuição no número de cliques, os dados sobre a
gestão financeira, orçamentária e fiscal, especialmente no
que se refere à saúde, à educação, aos gastos de pessoal e
às demais receitas e despesas. Além disso, foi criado o Por-
tal de Dados Abertos, ferramenta que possibilita a disse-
minação de informações recebidas dos jurisdicionados
por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Muni-
cípios – (Sicom), em um formato que possibilita sua reuti-
lização em aplicativos digitais desenvolvidos pela
sociedade, sem a necessidade de quaisquer licenças ou

patentes. O lançamento do CAPMG e do Banco de Preços,
por sua vez, conferiu permitiu ampla publicidade aos pa-
gamentos realizados pelos órgãos e entidades estaduais e
municipais aos agentes públicos e aos fornecedores de
bens, respectivamente. Por fim, cumpremencionar a ação
integrada de controle realizada junto aos controladores
internos, no projeto Espaço do Controle Interno, por meio
do qual foram auditados os portais de transparência de
diversos municípios mineiros. Nessa ação, os controlado-
res foram capacitados por meio de um curso à distância
que trabalhou a temática transparência e os principais as-
pectos de uma auditoria de conformidade.

Faltou algo que gostaria de ter feito ou implantado?
Sim. Em virtude do quantitativo de cargos vagos no

Tribunal e da falta de recursos financeiros, não pudemos
dar a devida atenção à Superintendência de Gestão e Fi-
nanças, especialmente à Diretoria de Gestão de Pessoas.
Não conseguimos enfrentar adequadamente alguns dos
problemas que, há tempos, já foram identificados nesse
segmento. Gostaria muito de ter tido a oportunidade de
reavaliar os processos de trabalho e de controle dessas ati-
vidades estruturantes, especialmente os referentes à ges-
tão de pessoas, à gestão financeira e à gestão de contratos.
Resta, portanto, certa parcela de frustração por não ter tido
condiçõesmateriais necessárias para desenvolver as ferra-
mentas tecnológicas que são fundamentais ao apoio à ati-
vidade-meio e, ainda durante esse biênio, ter podido
implantar os sistemas informatizados que hámuito são de-
mandados pelos técnicos que atuam nessas atividades.

Que balanço o senhor faz da sua gestão?
Um absoluto sucesso. A motivação do corpo técnico

do Tribunal permaneceu durante toda a gestão num pa-
drão altíssimo. O ritmo que os servidores empreenderam
na execução das tarefas, a qualidade técnica dos traba-
lhos que desenvolveram, além da contagiante energia
que impuseram às várias e complexas ações realizadas,
superaram minhas expectativas. Aos servidores, os ver-
dadeiros responsáveis por tudo isso, apresento meu sin-
cero e profundo agradecimento. �



Luiz Gustavo Ribeiro

Uma ferramenta criada para ser uti-
lizada pela administração pública na
aquisição de bens e serviços, com a im-
portante finalidade de reduzir os custos
do erário, foi lançada pelo TCEMG no
mês de novembro. O Banco de Preços foi
desenvolvido a partir de uma parceria
entre a Diretoria de Tecnologia da Infor-
mação (DTI) e o Centro de Fiscalização
Integrada e Inteligência – Suricato, dois
setores do Tribunal que receberam a
contribuição da Secretaria de Estado da
Fazenda (SEF/MG). O programa é inova-
dor e avançado pois utiliza inteligência
artificial para agrupar os produtos co-
muns a partir das características infor-
madas pelo fornecedor.�

CAPA

DE OLHO
NO PREÇO

TCE lança portal para
administração pública

comprar melhor
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O sistema pode ser acessado, por qualquer interes-
sado, no Portal doTCE da internet e disponibiliza, de forma
gratuita e prática, dados e informações acerca dos preços
praticados nas aquisições realizadas pelos órgãos e enti-
dades públicas e estaduais emMinas Gerais. Durante o lan-
çamento do sistema, realizada no dia 07/11/2018 no
auditório do TCEMG, o presidente do Tribunal de Contas
deMinas Gerais, conselheiroClaudioTerrão, destacou que
“a Corte mineira vemmudando o seu paradigma de atua-
ção, saindo do comportamento tradicional de analisar as
despesas públicas depois que elas são realizadas para ser
um auxiliar na fase anterior, que é a compra. Segundo ele,
“isso irá ampliar a transparência até os valores vigentes das
contratações, estimulando o controle social”.

O presidente Terrão acrescentou que é possível que
a ferramenta, da forma como está padronizada,
seja efetivamente utilizada por todos os es-
tados brasileiros por causa da codifica-
ção padrão das notas fiscais
eletrônicas. “Tendo essa base, um
padrão estabelecido para o Brasil
inteiro, inclusive com projeções

para o Mercosul, essa é uma ferramenta que pode tanto
ser trabalhada no âmbito nacional quanto também ex-
pandida para o Mercosul”, argumentou.

Quebrando barreiras
“Esse é um trabalho complexo de mineração de pala-

vras e dados. Essa complexidade foi reduzida até ser trans-
formada em um resultado final que é uma ferramenta de
consulta, mas uma consulta que pode gerar benefícios
muito importantes para os gestores públicos e, sobretudo,
para a sociedade”, explicou o presidente Cláudio Terrão no
lançamento do sistema. Para o conselheiro, agora será ne-
cessário vencer a cultura do sigilo fiscal, pois esse banco
de preços abrange, sobretudo, a questão do fornecimento,
ou seja, compras que estejam relacionadas à incidência

do ICMS – Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços, mas que também podem

ser desenvolvidas para os serviços. “Já
existem alguns municípios, inclu-
sive Belo Horizonte, que fizeram
acordo e já estão desenvolvendo
esse padrão novo das contas

fiscais eletrônicas de serviços, de tal forma que também
poderemos no futuro expandi-lo para os serviços públicos”,
destacou.

Segundo Milena de Brito Alves, diretora do Suri-
cato, o gestor poderá pesquisar um objeto específico e,
com base nessa pesquisa, identificar o preço médio pago
por ele “no ambiente público”. Essa busca poderá ser
feita por município, região, ou no próprio estado, o que,
de acordo com ela, vai ajudar o gestor a avaliar previa-
mente os custos.

A diretora revelou que o grande desafio foi agrupar
preços a partir de descrições desiguais. “Dentro de um li-
mite territorial existem produtos cuja variação de preços
por região é muito grande; outros, nem tanto ”. Ela ainda
explicou que o Banco de Preços está em construção e que
após a conclusão dos trabalhos haverá uma
maior exatidão nos valores disponíveis.

Conhecendo o produto
A diretora de Tecnologia da In-

formação do TCEMG, Cristiana Si-
queira, comentou que um dos

grandes desafios de sua equipe foi utilizar a tecnologia
para simplificar o acesso do usuário. Outro desafio foi o
acesso às notas fiscais eletrônicas emitidas por órgãos e
entidades públicas, que representam a principal base de
informações dos valores e características dos produtos.

Um dos responsáveis pela criação da ferramenta, o
analista de sistemas Leonardo Vilela Ribeiro, comentou
que“atrás de toda essa simplicidade na interface do pro-
duto a gente tem aprendizado de máquina, inteligência
artificial e data mining. O banco de preços é uma solu-
ção hibrida entre essas ferramentas e foi processado
dentro de uma plataforma que a Google disponibilizou.
Esse resultado é fruto de dois anos de trabalho da DTI,
que conversou com entidades públicas e também estu-
dou bancos de preços da iniciativa privada para tentar

encontrar a tecnologia viável”. Ele também in-
formou que o sistema Banco de Preços uti-

liza informações de todos os mais de
11 mil CNPJs vinculados a órgãos
públicos que são classificados nos
registros do TCEMG como jurisdi-
cionados. �
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RESULTADO

A força
transformadora

da Educação

�

Karina Camargos Coutinho

O relatório dos dois primeiros anos do programa“Na Ponta do
Lápis” foi recebido commuita satisfação pela equipe do

conselheiro Cláudio CoutoTerrão, o presidente
do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais no mesmo período, o biê-
nio 2017/2018. Pormeio dele, o TCEMG
apresenta para a sociedade os frutos do
seu esforço em investir, de forma firme

e determinada, no acompanhamento da
educação pública emMinas Gerais, um es-

forço para incentivar os mais jovens a en-
frentar o futuro com mais preparo. “É
preciso resgatar a crença de que é possível
construirmos ummundomelhor. É preciso
semear, plantar o futuro para, reformulando
a nossa forma de atuar e pensar, transformar
efetivamente nossa sociedade”, disse Terrão
no editorial do relatório.

A proposta demudança no foco de atua-
ção na gestão de Terrão não foi somente do

ponto de vista quantitativo, normalmente rela-
cionado à aferição de gastos públicos e à fiscaliza-
ção da aplicação mínima dos recursos na área da
educação (25%). O propósito foi controlar de forma
qualitativa, verificando se os serviços públicos pres-
tados na área alcançavam a efetiva qualidade e
estão adequados à política pública educacional.“Pre-

tendemos contribuir para que se ponha em curso uma
política educacional de Estado, a qual exige dos gestores e

de toda a comunidade - em especial a escolar - a compreen-
são de que somos todos semeadores das próximas gerações”,

definiu o conselheiro presidente sobre o programa.

Resultados práticos
Os levantamentos realizados pela equipe técnica do TCE ao

longo do primeiro ano – o exercício de 2017 - já alcançaram resul-
tados positivos. Problemas graves foram identificados e depois cor-
rigidos após a ação do TCE. O presidente Cláudio Terrão anunciou,
no dia nove de janeiro de 2019, na primeira sessão doTribunal Pleno
do ano, o recebimento de um ofício contendo informações sobre
as providências tomadas pelo Estado nas unidades escolares lista-
das no“Levantamento de infraestrutura das escolas de ensino fun-
damental, municipais e estaduais”. O relatório, publicado em
setembro de 2018, apontava algumas situações graves, tais como o
abastecimento de água por meio da rede pública em apenas 53%
das instituições visitadas, a existência de fios expostos em 24% das
salas de aula e, até mesmo, a ausência de equipamentos de pre-
venção e combate a incêndio em 75% das escolas.
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O ofício assinado pelo então secretário-adjunto de Es-
tado de Educação,Wieland Silberschneider, relatou as me-
didas adotadas para corrigir as falhas apontadas e atender
às determinações do Tribunal de Contas. Ele informou que
já foram adquiridos extintores de incêndio, fitas antiderra-
pantes, placas de emergência e sinalização para as 149 uni-
dades escolares constantes no relatório. “Em um segundo
momento, as demais escolas estaduais serão contempladas
comesses equipamentos”, informou. Alémdisso, o secretá-
rio relatou que estão em andamento as “tratativas” com o
Corpo de Bombeiros para a formação de 484 novos briga-
distas de incêndio para atuarem nas escolas estaduais.

Segundo o secretário, as demais escolas não visitadas
pelo TCEMG também serão contempladas com o curso de
formação de brigadistas no ano de 2019. Especificamente
quanto ao abastecimento de água por meio de cacimbas,
cisternas, rios e lagos, ele informou que a Agência Regula-
dora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto
(ARSAE) e a própria Secretaria de Estado de Educação au-
xiliarão osmunicípios no que for necessário, de forma com-
plementar.

Quanto à acessibilidade das escolas estaduais, infor-
mou que estão em andamento 170 obras, em 113 escolas,
com o objetivo de adequá-las às necessidades das pessoas
com deficiências. Em relação às bibliotecas, laboratórios e
quadras de esporte, o secretário informou que se encon-
tramemexecução 23 obras de ampliação de bibliotecas, 28
de aperfeiçoamento do laboratório de informática e 29 de
ampliação do laboratório de ciências. O relatório informou
ainda que há uma parceria com o Ministério da Educação
(MEC), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), para a construção de 399 quadras po-
liesportivas e que estas já estão em andamento.

O conselheiro Cláudio Terrão parabenizou o Estado
pelas ações listadas no documento e afirmou que elas“de-
monstram que os controles prévio e concomitante pos-
suem grande potencial de atender as demandas urgentes
da sociedade e de evitar tragédias e situações de risco”.

Formação, gestão e fiscalização
O Programa Na Ponta do Lápis é coordenado pela as-

sessora da Presidência Naila Garcia Mourthé, que o divi-
diu em três frentes – as vertentes – de atuação:“Formação”,
“Gestão”e “Fiscalização”.

A vertente denominada“Formação”compreende toda
a parte de sensibilização e informação. É composta pelos
encontros técnicos doTCE, que têmo objetivo de preparar
os jurisdicionados; passa pela sensibilização de crianças e
adolescentes por meio do programa de visitação guiada
ao TCE intitulado“Conhecer”; e compreende os encontros
nacionais para a troca de experiências entre os órgãos de
controle. A vertente também abrange a participação e a
criação de espaços para debates com responsáveis pelas
políticas públicas de educação. As inúmeras visitas feitas
pelo TCE às escolas por todo o Estado, a fim de divulgar o
programa, também estão incluídas.

Na“vertente Gestão”, o destaque vai para a consolida-
ção do aplicativo (app) Na Ponta do Lápis,que foi inspirado
na experiência do Tribunal de Contas dos Municípios do
Rio de Janeiro (TCMRJ). O app foi desenvolvido para

favorecer a comunicação entre a comunidade escolar e os
gestores que aplicamos recursos na área da educação. Lan-
çada em setembro de 2017, a ferramenta dispõe de meios
para que a comunidade possa enviar relatos e problemas
identificados em escolas para as devidas providências de
responsabilidade dos gestores. O aplicativo representa o
olhar da comunidade sobre a infraestrutura das escolas.
Outro ato de gestão do TCEMG é a contribuição no desen-
volvimento do portal “TC Educa”, que tem como objetivo
monitorar asmetas do PlanoNacional de Educação (PNE) e
dos planos municipais de educação (PMEs).

Por último, a “vertente Fiscalização” contempla as
ações presenciais feitas pelo TCEMG e que chegaram a
mais de 60% dos municípios mineiros até o ano de 2018.
Foram realizadas auditorias operacionais na educação in-
fantil e no ensino fundamental nos municípios com baixo
Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb); au-
ditorias de conformidade em transporte, merenda escolar
e na aplicação dos recursos dirigidos às caixas escolares; e,
ainda, levantamentos da infraestrutura das escolas muni-
cipais e estaduais de Minas Gerais.

Karina Camargos Coutinho

A educação Infantil é uma das mais importantes etapas da formação do indivíduo, pois é nela que a
criança começa a experimentar omundo fora do ambiente familiar. É uma fase demuita informação e de
estímulos fundamentais para que a criança aprenda a conviver em sociedade. Com essas premissas, o Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) iniciou, no dia 17 de dezembro de 2018, o envio de
alertas aos gestores responsáveis pelo cumprimento dameta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE), que
prevê“universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender a, nomínimo, 50%das crian-
ças de até três anos até o final da vigência do plano”.

Doze municípios mineiros receberam os comunicados pelo não cumprimento da meta 1 e pelo “re-
gresso”na oferta de vagas. São eles: Berilo, Bonito de Minas, Caraí, Chapada do Norte, Fruta de Leite, Jo-
senópolis, Mirabela, Pavão, Rio Espera, Rubim, Santa Cruz de Minas e Santa Cruz do Escalvado. Naila
Mourthé, assessora da Presidência do TCEMG
para a área da educação, esclarece que a expe-
dição de alertas é um projeto-piloto iniciado
pelo TCE mineiro e que, neste momento, eles
“não excluem outros procedimentos de con-
trole previstos regimentalmente pelo Tribunal
de Contas, como auditorias in loco”.

O objetivo dos alertas é fazer com que o “gestor
envide esforços para cumprir a meta ou melhorar a si-
tuação neste sentido”, explica Naila. “Os gestores não serão
punidos com isso, o Tribunal está atuando de forma pedagógica”, com-
pletou.

Os alertas foramelaborados a partir de uma recomendação constante na
diretriz nº 12 da Resolução nº 3/2015 da Associação dos Membros dos Tri-
bunais de Contas do Brasil (Atricon), que prevê a“criação de um sistema
de alertas a seremexpedidos regularmente aos jurisdicionados que se
encontrarem em risco de não atingirem asmetas previstas nos Planos
de Educação, assim como aos entes que, efetivamente, não as tenham
alcançado”, e foram enviados por meio do Portal TC Educa.

O portal permite aos tribunais de contas de todo o país verificar se as ações pre-
vistas nos planos de educação estão sendo atendidas pelos gestores públicos. Os resultados extraídos
das bases de dados subsidiam as ações de fiscalização dos órgãos de controle.

A ferramenta foi desenvolvida conjuntamente pelos tribunais de contas dos estados deMinas Gerais
e do Rio Grande do Sul, com o apoio técnico do Comitê de Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB). Ela é
mantida pelo Diretoria de Tecnologia da Informação do TCEMG e pode ser acessada pelo link
https://pne.tce.mg.gov.br.

Os dados informados no portal TC Educa são de domínio público, baseados no cruzamento de dados
do Censo Populacional de 2010 – feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com o
censo escolar do último ano.

�

ALERTAS
Educação infantil

como meta
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Luiz Gustavo Ribeiro

A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro
Aleixo formou, nomês de dezembro de 2018, as primeiras
turmas do curso de pós-graduação lato sensu para espe-
cialização em finanças públicas. Iniciado em fevereiro do
mesmo ano, o curso foi realizado em três módulos, totali-
zando 367 horas-aulas, com a participação de 56 alunos,
entre servidores do TCEMG, colaboradores e, ainda, servi-
dores de órgãos parceiros, cujas escolas fazem parte
da Rede de Escolas de Formação de Agentes Públicos de
Minas Gerais (Reap).

O coordenador de pós-graduação da Escola de Contas,
Evandro Martins Guerra, responsável por incluir o curso na
grade, lembrou a complexidade emdesenvolver a formação
em finanças públicas por envolver ciência jurídica, econo-
mia, contabilidade e administração. “Todo o corpo docente
do curso foi formado por mestres e doutores”, informou.

Pioneiro em Minas Gerais, o curso está estruturado
conforme um projeto pedagógico e tem por objetivo ca-
pacitar os alunos para a compreensão das ações de plane-
jamento, orçamento e execução da atividade financeira
estatal, alinhadas com os interesses estratégicos e a mis-
são do Tribunal de Contas.

A Escola de Contas doTCEMG
No ano de 1995 a Escola de Contas e Capacitação Pro-

fessor Pedro Aleixo iniciou seu programa de pós-gradua-
ção a partir de uma parceria com a Pontifícia Universidade

Católica (PUC Minas), que existiu até o ano de 2013.
Durante esse tempo foram certificados 2.132 alunos emdi-
versos cursos, entre os quais as especializações em con-
trole externo, gestão pública contemporânea, controle
externo e avaliação da gestão pública.

Em 2014, por meio da Resolução nº 7 da Câmara de
Educação Superior (CES) do Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE), que permite o credenciamento especial das es-
colas de governo, a Escola de Contas do TCEMG foi
credenciada pelo Conselho Estadual de Educação do Es-
tado deMinas Gerais pormeio do Decreto n. 740, de 29 de
novembro de 2012.

Atualmente o programa é composto por três cursos
de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização
(carga horáriomínima de 360 horas): Gestão pública e con-
trole; Análise de dados aplicados ao controle externo; e Fi-
nanças públicas. O programa também possui três cursos
de pós-graduação em nível aperfeiçoamento (carga horá-
riamínima de 180 horas): Direito público; Gestão pública e
Controle; e Análise de dados. A secretaria da escola regis-
tra 816 servidores formados.

Em dezembro de 2018 a Escola teve a habilitação para
funcionar como Instituição de Ensino Superior (IES) reno-
vada por mais cinco anos. A publicação, divulgada no Diá-
rio Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG), do dia 10
de dezembro, pela Resolução nº 80, da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, foi assinada pelo secretário de EstadoVi-
nícius Barros Rezende.

ESCOLA DE CONTAS

Pioneirismo
TCEMG forma as primeiras turmas de pós-graduação
em Finanças Públicas no Estado de Minas Gerais
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Alda Clara

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) lançou, em dezembro
passado, a nova versão do Fiscalizando com o TCE, que é a parte do seu portal na in-
ternet que apresenta aos cidadãos os resultados do controle externo da administra-
ção pública do Estado e de seus municípios. A ferramenta ganhou uma nova
programação visual, ideal para os cidadãos não familiarizados com termos técnicos
de finanças públicas.

Basta o usuário escolher a cidade e o exercício para encontrar os gastos realizados
com educação, saúde e pessoal, além das informações contendo o quadro “receita x
despesa”, orçamento, compras públicas, convênios, balanços/parecer do controle in-
terno, Índice de Efetividade da GestãoMunicipal (IEGM), demonstrativos fiscais da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), dados abertos e a análise das contas anuais.

A nova versão mantém a opção de se efetuar uma comparação entre as receitas
previstas e as realizadas pelos municípios de uma mesma região. Essa comparação é
feita por meio de cruzamento de dados elaborados pelo Centro de Fiscalização Inte-
grada e Inteligência (Suricato).

O Fiscalizando comoTCE tambémpossui o link“O caminhododinheiro”queexplica,
de forma simplificada, a relação dos impostos com a prestação dos serviços públicos. O
acesso ao programa pode ser feito pelo link https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br.

FISCALIZANDO COM O TCE

Cara nova
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CAPACITAÇÃO

Tribunal itinerante
Educação norteou as palestras nos encontros

técnicos durante o último biênio
Fred La Rocca

O “Encontro Técnico TCEMG e os Municípios” já é um
marco na agenda de treinamento de atividades públicas
em Minas Gerais. Foi instituído em 2010 pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCEMG) com o objetivo de aprimorar o
trabalho dos servidores estaduais e municipais através de
cursos de capacitação. Nobiênio 2017-2018, o evento focou
no tema Educação por opção do presidente CláudioTerrão,
que priorizou o controle do serviço público de ensino com
o objetivo de contribuir para a melhoria da sua qualidade.

Em 2017, o TCE levou o evento para os municípios de
GovernadorValadares, nos dias 8 e 9 de junho; Uberaba, 29
e 30 de junho; Curvelo, 24 e 25 de agosto; Lavras, 14 e 15 de

setembro; Viçosa, 28 e 29 de setembro; Montes Claros, 5 e
6 de outubro; além da cidade sede do Tribunal, Belo Hori-
zonte, onde aconteceu a abertura do evento nos dias 25 e
26 de maio daquele ano. As palestras tiveram como temas
o Plano Nacional de Educação (PNE), o controle da quali-
dade da educação, despesas e receitas da educação, ges-
tão financeira das caixas escolares, compras públicas
sustentáveis, gestão dos profissionais de Educação no PNE,
educação empreendedora e parcerias comorganizações da
sociedade civil.

As palestras foram proferidas pelos seguintes especia-
listas: Naila Mourthé, pedagoga e responsável pelo pro-
gramaNa Ponta do Lápis; PauloVicente Guimarães, assessor
da diretoria-geral do TCE; procuradora Cristina Andrade
Melo; analistas de controle externo Ana Elisa Oliveira e Re-
gina Lopes; coordenador deAuditorias Operacionais doTri-
bunal, Ryan Brwnner; assessor da Presidência Pedro
Henrique Magalhães Azevedo; coordenadora de Fiscaliza-
ção de Editais de Licitação, Érica Apgaua; superintendente
de planejamento e finanças da Secretaria de Estado da Edu-
cação de Minas Gerais, Silas Fagundes de Carvalho.

Em2018, o “EncontroTécnico –TCEMGeosMunicípios”
tambémesteve em sete cidadesmineiras levando assuntos
relacionados à temática “Educação, transparência e susten-
tabilidade da receita pública”. A capitalmineira abriu a série
de apresentações do ano, nos dias 05 e 06 de abril, seguida

das cidades de Pouso Alegre, nos dias 19 e 20 de abril; Cara-
tinga, 10 e 11 de maio; Teófilo Otoni, 24 e 25 de maio; Pira-
pora, 07 e 08de junho; Patos deMinas, 08 e 09denovembro;
e Ubá, em 22 e 23 de novembro.

A programação contemplou palestras que abordaram
assuntos dentro da educação pública como o controle da
oferta da educação infantil; possíveis soluções para proble-
mas na gestão na educação; receitas e despesas na educa-
ção; compras públicas sustentáveis na educação. Em uma
parceria firmada como Serviço Brasileiro de Apoio àsMicro
e Pequenas Empresas (Sebrae), foi discutido o tema Educa-
ção Empreendedora e, juntamente com a Secretaria de Es-
tado de Educação, a palestra foi sobre Gestão dos Recursos
da Educação.

As palestras de 2018 foramproferidas pelos servidores
EdinaMotta, Érica Apgaua de Britto, Ryan Brwnner, Patrícia
Cortez, Jacqueline Somavilla, Paulo Figueiredo e Naila
Mourthé. Alémdisso, o evento disponibilizoudois estandes
para esclarecimentos de dúvidas sobre o Sistema Informa-
tizado de Contas dos Municípios (SICOM) e sobre o aplica-
tivo Na Ponta do Lápis.

Ao todo, oTribunal recebeu 3.069 inscrições originárias
de 287 cidades, com participação de prefeitos, presidentes
de câmaras, vereadores, secretários municipais, servidores
da área de educação, licitação e contrato, contadores, con-
troladores internos, procuradores e chefes de gabinetes.

O coordenador dos encontros
Henrique Quites no último
evento, em Ubá



Produtividade
em casa
Projeto de Home Office colhe resultados positivos

Thiago Rios Gomes

Dois anos após implantar a modalidade de home of-
fice ou teletrabalho como estratégia para reduzir custos e,
principalmente, aumentar a produtividade dos servidores,
o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG),
já colhe os frutos e comemora os benefícios alcançados. O
projeto idealizado e proposto pelo conselheiro CláudioTer-
rão ao assumir a presidência, em fevereiro de 2017, definiu
que a produtividade do servidor em regime de home office
deveria ser, no mínimo, 20% superior à média da produ-
ção mensal de sua equipe de trabalho, considerando so-
mente as tarefas realizadas com a qualidade exigida pelo
gestor da unidade.

Embora o relatório do segundo ano do projeto ainda
não esteja concluído, os números relativos aos meses de
agosto, setembro e outubro de 2018mostraram uma evo-
lução significativa. A Coordenadoria de Fiscalização de Edi-
tais de Licitação (Cfel), por exemplo, superou, nesse
período, sua meta em 60% e a 3ª Coordenadoria de Fisca-
lização dos Municípios obteve 35% a mais do que havia
sido previsto. Outro resultado comemorado foi a redução
do estoque de processos da unidade Otimizar que, no iní-
cio do projeto, era de 1.417 processos, número que caiu
para 51.

No relatório do primeiro ano de implantação já havia
sido verificado que a maioria das unidades do Tribunal de

Contas integrantes do projeto tinha superado de forma
acentuada suas metas. Os números da mesma coordena-
doria de fiscalização dosmunicípios - que atingiu, em 2017,
46% acima do estabelecido - e da Coordenadoria para Oti-
mização da Análise de Processos (Otimizar), que ultrapas-
sou a meta em 28%, já adiantavam a conclusão que o
teletrabalho seria uma boa medida.

De acordo comopresidente CláudioTerrão,“omodelo
de trabalho em home office quebra o paradigma quando é
voltado essencialmente ao controle da produção, da qua-
lidade e do resultado, e não ao velhomodelo formal e pre-
sencial, que, embora ainda necessário, muitas vezes acaba
por frustrar a potencialidade organizacional e criativa dos
servidores”.

Outro benefício verificado imediatamente pelo
TCEMG, segundo o presidente, foi a permanência de ser-
vidores que reuniamos quesitos para a aposentadoriamas
optaram por continuar trabalhando após a implementa-
ção do sistema de home office. Por sua vez, os servidores
relatam um aumento significativo de qualidade de vida e
uma potencialização na entrega de resultados.

Dentre asmetas estabelecidas para os que estão em re-
gime de home office, alémdos 20% amais de produtividade
eles estão obrigados a atender às convocações para compa-
recimento às dependências do Tribunal de Contas sempre
que houver necessidade e reunir-se com a chefia imediata
para apresentar resultados parciais e finais do trabalho.

TELETRABALHO
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Márcio de Ávila Rodrigues

Em fevereiro começa mais um biê-
nio administrativo no Tribunal de Con-
tas do Estado, sob a presidência do
conselheiro e atual vice, Mauri Torres. A
eleição do novo grupo dirigente foi rea-
lizada na última sessão de 2018, em 19
de dezembro, quando foram escolhi-
dos o novo presidente, seu vice e tam-
bém o corregedor para o biênio
2019-2020. Por unanimidade, os conse-
lheiros mantiveram a tradição da Corte
de Contas, pela qual o vice assume a
presidência no biênio seguinte. José
AlvesViana será o novo vice-presidente
e Gilberto Diniz, o corregedor.

A reunião foi presidida pelo presi-
dente Cláudio Terrão e os votos foram
apurados pela procuradora-geral do
Ministério Público de Contas (MPC-
MG), Elke Andrade. O colegiado ainda
designou o conselheiro Durval Ângelo
para assumir o cargo de ouvidor.

Em seguida, o Tribunal Pleno sor-
teou os nomes dos conselheiros e con-
selheiros-substitutos que vão compor as câmaras do TCEMG no mesmo período. A
Primeira Câmara será presidida pelo conselheiro José Alves Viana e composta também
pelos conselheiros Sebastião Helvecio e Durval Ângelo, além dos substitutos Hamilton
Coelho e AdoniasMonteiro. Na Segunda Câmara, presidida porWanderley Ávila, atuarão
os conselheiros CláudioTerrão e Gilberto Diniz, alémdos conselheiros-substitutos Licurgo
Mourão e Victor Meyer.

Namesma sessão, para o processo do Balanço Geral do Estado referente às contas do
governador de 2019 foramdefinidos os nomes dos conselheiros Durval Ângelo como re-
lator e Cláudio Terrão como revisor. O Tribunal faz um acompanhamento paralelo dos
atos do Executivo Estadual.

Mauri José Torres Duarte nasceu em 29/04/1950 na cidade de Guararema-SP. Como
empresário atuou em vários segmentos econômicos, com experiência na área imobiliá-
ria, na construção civil e na pecuária. Em 1990, elegeu-se deputado estadual pelo PMDB,
conquistando o seu primeiromandato – 1991/1994 (12ª legislatura). Elegeu-se consecu-
tivamente mais cinco vezes para o mesmo cargo. Ocupou a liderança do PMDB na As-
sembleia Legislativa no período de 1992 a 1993. Filiou-se ao PSDB em 20/06/95,
ocupando o cargo de vice-líder do partido na ALMG. Em 2003 foi eleito presidente da As-
sembleia. Reeleito em 2004 para o biênio 2005/2006, tornou-se o primeiro presidente da
Casa a cumprir dois mandatos seguidos. Em 14 de julho de 2011 foi nomeado conse-
lheiro doTribunal de Contas do Estado deMinas Gerais, tomando posse em31 de agosto.

Novos dirigentes no TCEMG
ELEIÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL PLENO

PRIMEIRA CÂMARA

Presidente
Conselheiro Mauri José Torres Duarte

Vice-Presidente
Conselheiro José Alves Viana

Corregedor
Gilberto Pinto Monteiro Diniz

Presidente
José Alves Viana

Conselheiros
Sebastião Helvecio Ramos de Castro
Durval Ângelo Andrade (Ouvidor)

Conselheiros Substitutos
Hamilton Antônio Coelho

Adonias Fernandes Monteiro

SEGUNDA CÂMARA
Presidente

Wanderley Geraldo de Ávila

Conselheiros
Cláudio Couto Terrão

Gilberto Pinto Monteiro Diniz

Conselheiros Substitutos
Licurgo Joseph Mourão de Oliveira
Victor de Oliveira Meyer Nascimento
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CONCURSO PÚBLICO

O Tribunal de Contas (TCEMG) nomeou, em janeiro
deste ano, 130 candidatos aprovados no concurso público
referente ao Edital 01/2018, para o cargo de analista de
Controle Externo. Os atos do presidente Cláudio Terrão
foram publicados no Diário Oficial de Contas (DOC) dos
dias 15 e 23. Todos serão lotados emunidades técnicas, re-
forçando a atividade fiscalizatória da instituição. A realiza-
ção do concurso foi uma iniciativa do presidente para
recompor equipes de inspeção e auditoria, que foram re-
duzidas por causa da aposentadoria de muitos servidores
nos últimos anos.

Os novos servidores atuarão nas áreas de Administra-
ção (7), Ciências Atuariais (4), Ciências Contábeis (48), Ciên-

cias da Computação (7), Ciências Econômicas (13), Direito
(34), Engenharia (17). Segundo sua especialidade, os ana-
listas desempenham atividades técnicas, administrativas e
logísticas – de nível superior – relacionadas ao exercício
das competências da Corte de Contas.

O conselheiroWanderley Ávila, decano da Casa e pre-
sidente da comissão que acompanhou o concurso, enviou
comunicado ao Tribunal Pleno no qual manifesta seu de-
sejo de que os novos efetivos “sejam fatores multiplicado-
res de competências, para que possamos cada vez mais
prestar um serviço à altura das tradições e dos valores do
povo mineiro, exercendo o controle da gestão pública de
forma eficiente, eficaz e efetiva, embenefício da sociedade”.

Reforço para o
corpo técnico




